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helena grip nås på 
helena.grip@vll.se

Rörelseanalys avslöjar 
nacksmärtan
Genom att använda rörelsekameror och datoranalys är det möjligt att ge rätt 

diagnos till patienter med nacksmärtor från till exempel whiplashskada. 

Ont i nacken men svårt att få en diagnos? 

Många som har råkat ut för en whiplash-

skada (pisksnärtskada) bollas runt i vår-

den och har svårt att få hjälp. Röntgen-

bilderna visar inget men likväl är smärtan 

där. De undersökningsmetoder som an-

vänds är både subjektiva och svåra att 

standardisera. Det leder till problem för 

sjukvården med att ställa rätt diagnos och 

att ge bra behandling och rehabilitering.

ny metod. Helena Grip. forskare vid 

institutionen för strålningsvetenskaper, 

medicinsk teknik och fysik vid Umeå uni-

versitet, har arbetat fram en ny metod för 

att undersöka patienter med nack smärtor.

– Nacksmärtor är en växande orsak 

till sjukskrivning och förtidspensione-

ring. Samtidigt är det idag svårt att hjälpa 

denna grupp. Jag ville hitta ett sätt att 

bedöma de förändrade rörelser som följer 

av nacksmärta på ett objektivt sätt, säger 

Helena Grip.

markörer på huvudet. Metoden 

som Helena Grip har konstruerat bygger 

på ett vanligt rörelsekamerasystem. Pa-

tienten får ett antal rörelsemarkörer på 

huvudet för att man ska kunna registrera 

rörelsemönster. Med hjälp av mönsteri-

genkänning kunde hon sedan utveckla en 

metod för en samlad bedömning av för-

ändringar i nackens funktion. 

I studien deltog ungefär 200 perso-

ner, både med nackbesvär och helt be-

svärsfria. Smärtpatienterna hade både 

nackbesvär utan tydlig bakomliggande 

orsak, och whiplashskador. Gemensamt 

för bägge grupperna var smärta och 

muskelstelhet i nack- och skulderregio-

nen. Många led även av huvudvärk, yr-

sel, synproblem och minnessvårigheter.  

Det visade sig att personerna med nack-

smärta har ett minskat rörelseomfång i 

nacken. De var också långsammare och 

ryckigare i sina rörelser än de som inte 

hade några problem.

– Man kan anta att det beror på att de 

har sämre motorisk kontroll. Det finns 

också tecken på olikheter mellan olika 

typer av nackskador. Whiplashpatienterna 

hade i allmänhet ett mer begränsat rörelse-

omfång vid rörelsetesterna. De hade också 

mer ont än gruppen med ospecifika nack-

besvär, berättar Helena Grip.

dyra kameror. Den rörelseanalys 

hon arbetat fram gav en god bild av hur 

nackbesvären påverkade patienternas för-

måga att röra sig. Metoden måste utvär-

deras på en större grupp med såväl friska 

som nackskadade patienter innan den 

kan komma att användas inom vården. 

Det finns dock ett problem med metoden:  

rörelsekamerorna är dyra. Därför prö-

vade Helena Grip även en speciell mät-

teknik med trådlösa rörelseavkännare 

som sattes fast vid huvud och nacke. 

 Nu arbetar hon vidare med den tråd-

lösa metoden, som rönt stort intresse 

bland vårdpersonal som arbetar med 

nackpatienter.

– Många eftersöker ett objektivt be-

slutsstöd vid diagnos eller när rehabilite-

ringsinsatser ska utvärderas, säger hon. 

fotnot: Avhandlingen ”Biomechanical 

assessment of head and neck move-

ments in neck pain using 3D move-

ment analysis” finns att läsa på http://

www.diva-portal.org/umu/abstract.

xsql?dbid=1600&lang=sv

helena grip har utvecklat en ny 

metod för att undersöka patienter 

med nack smärtor.
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Whiplashskada
Man kan räkna med att omkring 30 000 personer varje år anmäler till sitt för
säkringsbolag att de upplever whiplashrelaterade besvär i samband med trafik
olycka. För de allra flesta stannar  det vid någon eller några dagars sjukskrivning, 
men mer än en fjärdedel sjukskrivs  längre perioder, från någon vecka till flera 
månader. Omkring 1 500 personer per år får bestående men. En del av dessa 
personer får så svåra besvär att de inte kan återgå i arbete. 
 De whiplashrelaterade skador som inträffar i år kommer att kosta det svenska 
samhället över 4 miljarder kronor. Den helt dominerande delen av dessa kost
nader utgörs av ersättningar för inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga, 
men även för vård och rehabilitering. Belastningen på det allmänna försäkrings
systemet och försäkringsbolagen är stor, vilket medför avsevärda kostnader 
för svenska skattebetalare och försäkringstagare, bland annat i form av höjda 
försäkringspremier. Kostnaderna för de whiplashrelaterade skadorna ökar dess
utom för varje år. 
 Det har hittills inte funnits någon samsyn bland läkare om hur man bör di
agnostisera och beskriva whiplashrelaterade skador. Inte heller kring skade
mekanismerna råder enighet mellan forskare. Trots försök med experimentella 
diagnosmetoder kan läkarvetenskapen idag inte med säkerhet fastställa vad 
symtomen beror på. Detta har lett till att skadorna inte har kunnat ges någon en
hetlig diagnos och att synen på vad whiplashrelaterade skador är skiljer sig åt. 

(Källa: Whiplashkommissionen)

ungefär 30 000 drabbas av whiplash relaterade skador 

varje år. med den nya metoden blir det enklare att ge 

rätt diagnos och behandling för patienterna.
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Bilden visar rörelsemarkörer på huvudet. markö-

rerna används för att registrera rörelsemönster.
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Blandade  
reaktioner på nya 
rekommendationer
Funktionshinder eller funktionsnedsättning? Socialstyrelsens nya 

rekommendationer för terminologi har skapat debatt bland Sveriges 

handikappforskare.

När gamla ord blir för laddade brukar 

man byta till nya – tänk bara på städare, 

som blev lokalvårdare, som blev hygien-

tekniker. Även inom handikappforskning-

en har terminologin förändrats genom 

åren. För egentligen borde det inte ens 

heta handikappforskning – ordet handi-

kapp har för länge sedan försvunnit ur 

den politiskt korrekta listan. 

I våras träffades ett nationellt nätverk 

av handikappforskare för att diskutera 

ett relativt problem? Vissa tycker att socialstyrelsens nya rekommendationer är ett steg tillbaka till den tid då funktionsnedsättning sågs 

som något relativt som försvinner när man befinner sig i ”rätt” miljö.

de råd som Socialstyrelsen presenterade 

för snart ett år sedan. Konferensen re-

sulterade i ett protestbrev till Social-

styrelsen. 

Mårten Söder, professor i sociologi 

med inriktning på handikappforskning 

vid Uppsala universitet och en av dem 

som startade Centrum för handikapp-

forskning vid universitetet, inbjöd se-

dan till ett seminarium om terminologi-

frågan.

Varför vill socialstyrelsen att vi ska 

ändra terminologin?

– Jag tror att det beror på att det idag 

finns en begreppsförvirring om vad som 

egentligen menas med ordet funktions-

hinder. Idag används det ofta både för att 

beteckna personer, som i ”personer med 

funktionshinder” och när man talar om 

miljön. Socialstyrelsen verkar ha tagit in-

tryck av den brittiska sociala modellen, 

där man gör en skarp åtskiljning av ”im-
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mårten söder kan nås via e-post på 
marten.soder@soc.uu.se

hinder eller funktionsnedsättning? Att 

reflektera över det man beskriver är all-

tid nyttigt. 

de nya rekommendationerna har ska-

pat förvirring bland många som arbe-

tar med funktionshinder och handi-

kapp. Vad tycker du – utifrån de nya 

råden – att en handikappsamordnare 

ska kalla sig i framtiden?

– Det är ingen lätt fråga. Kanske ”samord-

nare för frågor om…”, fast det blir ju gan-

ska otympligt. De som är osäkra får väl 

vända sig till Socialstyrelsen för att få råd.

mårten söder tycker att det finns 

något positivt i att byta namn 

på före teelser.
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parment” och ”disability”, där den senare 

har med miljön att göra. 

hur har handikappforskare reagerat 

på de nya rekommendationerna?

– Det har varit blandade reaktioner. Vissa 

har opponerat sig och menar att orden 

funktionshinder och funktionsnedsätt-

ning är för lika varandra och att det där-

för blir svårt att hålla dem isär. En del 

tycker att man nu i själva verket tar ett 

steg tillbaka, att vi har backat till den tid 

då ett funktionshinder sågs som något 

relativt som skulle upphöra bara man be-

fann sig i ”rätt” miljö. 

Några menar också att Socialstyrelsen 

med sina definitioner har förlorat de so-

ciala aspekterna av funktionsnedsättning. 

Den nuvarande definitionen är alldeles för 

hårt knuten till ett medicinskt synsätt.

Vilka begrepp tycker du att forskare 

ska använda sig av? får man säga 

handikappforskare i fortsättningen?

– Ja, det tycker jag att man får. Det vikti-

gaste är ju att andra förstår vad man me-

nar. Jag tycker att forskare ska bibehålla 

lugnet. Vi forskare väljer ju själva vilka 

begrepp vi vill använda, det viktigaste är 

att vi alltid är konsekventa och förklarar 

varför vi väljer vissa termer. Om 15-20 år 

kommer vi säkert att använda andra ord 

än de som gäller idag i vilket fall. 

finns det något positivt i att byta ord 

på företeelser?

– Absolut – nu kommer man ibland 

tvingas att tänka efter: vad menar jag 

egentligen? Handlar det om funktions-

Bakgrund
I början av oktober 2007 beslutade Socialstyrelsen att förändra sina rekommendationer kring ter
merna funktionsnedsättning och handikapp. Bakgrunden var att myndigheten uppmärksammat att 
de dåvarande definitionerna och synonymrekommendationerna bidrog till en begreppsförvirring 
på området. I samarbete mellan sakansvariga och terminologer inom Socialstyrelsen startade därför 
i början av 2006 ett revisionsarbete som ledde fram till de definitioner som nu rekommenderas för 
funktionsnedsättning respektive funktionshinder.
 Termen handikapp ströks helt. De nuvarande definitionerna är:
Funktionsnedsättning
Definition: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
 Kommentar och användningsområde: En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom el
ler annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 
skador kan vara av bestående eller av övergående natur.

Funktionshinder
Definition: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
 Kommentar och användningsområde: Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det 
dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids och kulturaktiviteter, i ut
bildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

(Källa: Minnesanteckningar från  
Gysingeseminariet 2008)

 ”Vi forskare väljer ju själva vilka  

 begrepp vi vill använda.” 

mailto:marten.soder@soc.uu.se
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Tillbaka till jobbet
det behövs tillförlitliga metoder för att kunna bedöma en persons arbets förmåga 

vid långtidssjukskrivning.

 – psykosociala faktorer är minst lika viktiga som fysiska för människors 

möjlig heter att återgå i arbete, säger elin ekbladh, som nyligen har presenterat 

en avhandling inom området.

uppfattades ha värde och mening. Mest 

hindrande var när olika krav i arbetet 

inte överensstämde med personens för-

måga. En annan hindrande faktor var när 

man fick för dålig återkoppling på utfört 

arbete från arbetsgivare.

Någon entydig definition på begreppet 

arbetsförmåga finns inte, trots att begrep-

pet är så centralt i dagens politiska debatt. 

Inte heller finns några allmänt vedertagna 

metoder för att fastställa en persons ar-

betsförmåga. I den arbetslivsinriktade re-

habiliteringen behövs det därför tillförlit-

liga utredningsmetoder och en helhetssyn 

på vad som påverkar möjligheterna för 

den sjukskrivne personen att åter börja 

arbeta, menar Elin Ekbladh.

– Ett stort problem idag är att alltför 

få långtidssjukskrivna får någon rehabili-

tering alls. Företagshälsovården kommer 

förmodligen ha en ännu större roll i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen fram-

över och då är det viktigt att det där finns 

olika professioners kompetens för att få 

en bra helhetsbild, säger hon.

För Stor vikt vid FySiSka Fak

torer. Elin Ekbladh menar att det 

finns en risk att alltför stor vikt fästs vid 

fysiska faktorer som påverkar arbetsför-

mågan, jämfört med psykosociala om-

ständigheter. 

elin ekbladh är arbetsterapeut 

och har nyligen disputerat vid Lin-

köpings universitet.

de uppfattar den fysiska och sociala mil-

jön på arbetsplatsen. Utifrån svaren på 

frågorna görs sedan en bedömning för 

att identifiera eventuella rehabiliterings-

behov som syftar till att stödja personens 

möjligheter att återgå i arbete.

Elin Ekbladh följde olika grupper av 

långtidssjukskrivna under två år och 

identifierade vilka faktorer som bäst 

kunde förutsäga huruvida personen kom 

åter i arbete eller ej. Hon fann att tron 

på den egna arbetsförmågan var det som 

betydde allra mest. Därnäst kom hur per-

sonens dagliga vanor och rutiner utanför 

arbetet gick att kombinera med ett fung-

erande arbetsliv. 

– De som själva trodde att de skulle 

kunna komma tillbaka till arbetet igen 

gjorde oftare det än de som inte trodde 

på sina möjligheter att återgå. Detta är ett 

viktigt incitament för den arbetslivsinrik-

tade rehabiliteringen, där personens tro 

på sin förmåga och att skapa goda förut-

sättningar för en lyckad återgång i arbete 

är väldigt viktig, menar Elin.

Goda relationer på jobbet 

viktiGt. De faktorer i personernas 

arbetsmiljö som uppfattades som mest 

stödjande var olika former av goda soci-

ala relationer på arbetet samt att arbetet 

Den som har varit sjukskriven länge har 

ofta svårt att komma tillbaka till arbetet. 

Att ta tillvara den sjukskrivne personens 

egna tankar och erfarenheter, har visat sig 

vara av stor vikt för om personen kom-

mer åter i arbete eller inte.

Arbetsterapeut Elin Ekbladh vid Lin-

köpings universitet har utvärderat två oli-

ka bedömningsinstrument som bygger på 

intervjuer. De används för att identifiera 

vilka psykosociala och arbetsmiljömäs-

siga faktorer som påverkar en persons 

arbetsförmåga. Det handlar om faktorer 

som personens motivation, vanor och ru-

tiner och hur personen uppfattar sin om-

givande fysiska och sociala miljö. 

viktiGt arbete. Under intervjun 

får personerna berätta om hur de ser på 

sin nuvarande situation, hur de uppfat-

tar sitt tidigare arbetsliv, vad de upplever 

vara viktigt i relation till arbete, och hur 

 ”Ett stort problem idag är att  

 alltför få långtidssjukskrivna får  

 någon rehabilitering alls.” 
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Bedömningsinstrument under lupp
Worker Role Interview (WRI) och Work Environment Impact Scale (WEIS) heter de bedömnings
instrument som Elin Ekbladh har utvärderat. De används bland arbetsterapeuter som arbetar med 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 – Att komplettera olika datainsamlingsmetoder är en förutsättning för att uppnå en så god 
bedömning av arbetsförmåga som möjligt. Mina resultat visar att instrumenten WRI och WEIS 
är användbara för att på tidigt stadium få en bild av rehabiliteringsbehov när det gäller psyko
sociala faktorer. 
 Genom att komplettera bedömningarna med observationer kan man också få en mer objektiv bild 
av vad personer klarar och kan ha svårt med. Tillsammans med den mer subjektiva bilden som be
dömningar utifrån WRI och WEIS ger skapas goda förutsättningar för att bedöma arbetsförmåga.

Bättre metoder efterlyses
I juni i år presenterade Arbetsförmågeutredningen sitt delbetänkande. Utredningens uppdrag är 
att i ett första steg göra en inventering av olika metoder som finns, i Sverige och andra länder, för att 
bedöma funktion och arbetsförmåga. Uppdraget har också inkluderat att komma med förslag om 
användbara metoder samt om hur ett arbete med att ta fram ett metodstöd ska genomföras.
 Utredningen föreslår att bland annat Försäkringskassan får i uppdrag att genom vetenskapliga 
studier utveckla och utvärdera effekterna av de metoder som i dag används inom verksamheten. 
Det är enligt utredningen viktigt att statlig verksamhet har samma ambition att arbeta evidens
baserat som sjukvården har. Till det som särskilt bör studeras hör i vilken grad olika metoder ger 
utrymme för de försäkrade att själva vara delaktiga.

elin ekbladh kan nås via e-post på 
elin.ekbladh@isv.liu.se

– Arbetsterapeuter har viktig kunskap 

när det gäller bedömning av arbetsför-

måga, de är skolade i att se och analysera 

människors förmåga att utföra aktiviteter, 

där arbete är en central aktivitet. 

Med den nya sjukskrivningsprocess 

som började tillämpas vid halvårsskiftet, 

skärptes de ekonomiska incitamenten 

för sjukskrivna. 

– Det finns andra faktorer än rent eko-

nomiska som är minst lika viktiga för att 

få människor tillbaka i arbete, säger Elin 

Ekbladh. Risken är nu att kommunernas 

utgifter för socialbidrag skjuter i höjden, 

när allt fler nekas sjukpenning. 

Hennes erfarenhet är att människor 

inte simulerar. 

– De allra flesta väljer inte att gå sjuk-

skrivna utan vill väldigt gärna hitta en lös-

ning som innebär att de kan arbeta, men 

man kan behöva stöd och bekräftelse i att 

hitta sina egna lösningar, säger hon.

den som har goda relationer på jobbet har större chans 

att komma tillbaka till arbetslivet efter en sjukskrivning.
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Socialstyrelsen har gjort en beskrivning 

av den vetenskapliga kunskapen om hur 

insatsen personlig assistans fungerar. Be-

skrivningen bygger på två omfattande 

kunskaps översikter: Personlig assistans: en 

inventering av forskningsläget (publicerad 

2005 av Socialstyrelsen), och en serie sys-

tematiska kunskapsöversikter som initie-

rades av Socialstyrelsen publicerade 2008.

Haluk Soydan och Knut Sundell heter 

forskarna som refererar sammanställ-

ningen av kunskapsläget idag. 

Kan man, utifrån er kartläggning, 

hävda att personlig assistans är en 

lyckad insats?

– Ja! Man kan säga att generellt sett är per-

sonlig assistans en lyckad insats särskilt 

vad gäller vuxna och äldre vuxna med 

funktionsnedsättning. Men vi vet väldigt 

lite om insatsens effekter på yngre perso-

ner med funktionsnedsättning.

Personer med personlig assistans är 

i stort sett mer nöjda med insatsen i jäm-

förelse med funktionsnedsatta med andra 

typer av insatser. Det är också så att perso-

ner med personlig asistans har färre icke-

tillfredsställda behov än funktionshindra-

de med andra typer av insatser.

Vi vet också att personlig assistans inte 

är skadlig för användarna, något som 

faktiskt är lika viktigt att veta i socialt ar-

bete. 

Är det dåligt med svenska studier 

i ämnet?

– Det är inte så dåligt med svenska stu-

dier, men det är mycket dåligt med den 

rätta sortens svenska studier. Det primära 

att veta om insatser i socialt arbete är om 

de har effekter och om dessa effekter är 

oskadliga och har avsedda positiva ef-

fekter, samt under vilka förhållanden och 

för vilka specifika klientgrupper. Det är 

just den här typen av svenska studier som 

saknas. Dessa studier är mycket sällsynta 

även internationellt. 

När man jämför grupper med personlig 

assistans med dem som har andra typer 

av insatser bör man till exempel ta reda 

på insatsens effekter på livskvalitet, både 

generellt och specifikt för personer med 

olika typer av funktionsnedsättningar; 

deltagande i beslutsfattande, känsla av av 

Efterlyses:  
forskning om personlig assistans
personlig assistans är en lyckad insats som tillfredsställer många behov hos personer 

med funktions nedsättning.

 men för att veta mer om insatsens effekter behövs det betydligt fler studier i ämnet, 

menar två forskare från Socialstyrelsen.

personlig assistans har gjort det möjligt för 

tusentals personer med funktionsnedsättning 

att få hjälp med vardagliga uppgifter. handla 

i mataffären är ett exempel.
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Vad gör ni? 

– CEPI är ett nationellt kunskapscen-

trum som har tilldelats statliga medel 

för att under en femårsperiod bygga upp 

en verksamhet, som i första hand ska 

bedriva och initiera forskning inom det 

psykosociala området för personer med 

psykiskt funktionshinder. Bakgrunden 

var att Nationell psykiatrisamordning, 

efter en genomgång av bland annat forsk-

ningssituationen inom psykiatrin, drog 

slutsatsen att det fanns för lite forskning 

inom det här området. Så vi arbetar med 

forskningsprojekt kring evidensbaserade 

psykosociala insatser för den här grup-

pen. Vi har också ett uppdrag som rör 

implementering av insatser och att bedri-

va kunskapsspridning som ett underlag 

för implementering.

hur är kunskapsläget inom området?

– Det är väldigt blandat. Om vi som 

exempel tar insatser som riktar sig till 

personer med schizofreni, vilket väl får 

betraktas som det område där det finns 

mest forskning, så ser det väldigt olika 

ut inom olika insatser. För vissa insatser, 

som till exempel arbetsrehabilitering en-

ligt den s.k. supported employment mo-

dellen, insatser för familjen och intensiva 

integrerade insatser, s.k. Assertive Com-

munity Treatment” (ACT) så finns det 

en väldigt god vetenskaplig dokumenta-

tion för deras effektivitet. Trots detta så 

används dessa insatser väldigt lite i det 

svenska vård- och stödsystemet.

För andra insatser som till exempel bo-

endestöd och dagliga sysselsättningsverk-

samheter, så finns det en utbredd praxis 

men nästan ingen forskning som kan ge 

vägledning kring innehåll och struktur 

för dessa insatser.

Vilken typ av forskning behövs nu?

– Vi satsar primärt på två sorters projekt. 

Vi genomför projekt där vi undersöker 

hur det går att implementera insatser 

med god evidens i det svenska stödsyste-

met. Det gäller framförallt projekt kring 

arbetsrehabilitering och ACT. Vi vill 

skaffa oss mer kunskap kring vilka stra-

tegier som är lämpligast när man överför 

dessa insatser från vetenskapssamhället 

till praktiken.

Den andra typen av projekt vi satsar på 

gäller de viktiga områden där det inte på-

går särskilt mycket forskning, nämligen 

projekt kring utformning av boendestöd 

och daglig sysselsättning. Det behövs 

också mer forskning kring hur personer 

med psykiskt funktionshinder lever och 

har det ute i samhället, inklusive forsk-

ning kring stigma och diskriminering. Det 

satsar vi också på. Ett fjärde område som 

vi fokuserar på är projekt kring bruka-

rinflytande och brukardeltagande i vård, 

stöd och omsorg.

Hallå där!
hallå där professor lars hansson, chef för Cepi, Centrum för evidens

baserade psykosociala insatser, som nu har funnits i drygt ett år.

Lars hansson kan nås på 
lars.hansson@med.lu.se

Knut sundell nås på 
knut.Sundell@socialstyrelsen.se, 
haluk soydan nås på 
haluk.Soydan@socialstyrelsen.se
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De effektstudier med acceptabel veten-

skaplig kvalitet vi funnit kommer från 

länder där flera olika typer av insatser är 

vanliga; då är det lättare att jämföra grup-

per som får olika insatser.

Ytterligare en svårighet är att slumpmäs-

sigt fördela personer med funktionsned-

sättning till olika insatsgrupper; detta kan 

vara etiskt problematiskt. Därför är det 

lättare att genomföra effektstudier av per-

sonlig assistans i länder där också andra 

typer av insatser för personer med funk-

tionsnedsättning är vanliga. Där kan man 

åtminstone genomföra så kallade kvasi-

experimentella studier genom att studera 

individer i naturliga insatsprogram.

t.v: haluk soydan.

t.h: Knut sundell.

kontroll över den egna tillvaron, möjlig-

het att delta i utbildning, socialt liv, möj-

lighet att delta i spontana aktiviteter, tid 

utanför hemmet och rörelsefrihet.

Man kan också studera hälsoaspekter, 

utbildning och kognitiv förbättring och 

framgång och psykologiska aspekter (till 

exempel depression och oro). 

Sist men inte minst får man inte glömma 

behovet av att veta de relativa kostnader-

na av insatsen i jämförelse med andra in-

satsers kostnader. Det är också mycket ont 

om kostnadsstudier. Detta bekräftas också 

via den nyligen publicerade rapporten från 

Socialstyrelsen om personlig assistans ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Är det ett svårbeforskat ämne?

– Ja, definitivt. Personlig assistans är en 

lagstadgad rättighet i Sverige, vilket inne-

bär att ytterst få behöriga personer är 

utanför personlig assistansprogrammet. 

Det gör att det i praktiken är omöjligt att 

jämföra denna grupp med grupper som 

får andra typer av insatser; dessa grupper 

existerar knappast.  Möjligen kan man 

jämföra personlig assistans med institu-

tionsvård, men svårigheten är att mål-

grupperna kan skilja sig kraftigt åt.
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– Det här känns otroligt bra. Det innebär 

att vi får en stabil plattform för att ut-

veckla forskningen inom kognitiv hörsel-

vetenskap. Det kommer att beröra många 

olika former för kommunikation. Vi ser 

också fantastiska synergier med forskar-

skolan HEAD, säger Jerker Rönnberg, 

professor i psykologi och ledare för den 

nya centrumbildningen.

Linnécentrum HEAD (Research on 

Hearing and Deafness) ska bli ett tvär-

vetenskapligt forskningsprogram kring 

hörselskador och dövhet. Det tioåriga 

anslaget innebär att ett nytt vetenskaps-

område introduceras: kognitiv hörsel-

vetenskap, där man studerar den fysio-

logiska och kognitiva basen för hörsel 

och samverkan med signalbehandling i 

hörhjälpmedel. Miljön finansieras med 

50 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

En central frågeställning i det nya ve-

tenskapsområdet är hur hörhjälpmedel 

påverkar den kognitiva utvecklingen hos 

hörselskadade barn, en annan hur språk-

förståelsen hos äldre hörselskadade på-

verkas när deras kognitiva färdigheter av-

tar. Tinnitus, dyslexi och dövblindhet och 

andra hörselrelaterade funktionshinder 

kommer också att studeras. 

I centrumet ingår forskare inom biologi, 

medicin, teknik och beteendevetenskap. 

Medsökande är Gerhard Andersson, Stig 

Arlinger, Berth Danermark, Birgitta Larsby, 

Thomas Lunner, Björn Lyxell, Claes Möl-

ler (Örebro universitet), Birgitta Sahlén 

(Lunds universitet) och Stefan Stenfelt.

På Jerker Rönnbergs att-göra-lista står 

nu först rekrytering till professuren i kog-

nitiv hörselvetenskap. Därefter ska ett 

tiotal tjänster fyllas av doktorander och 

forskarassistenter. 

– Som handikappforskare känns det 

extra bra idag. Vetenskapsrådets jät-

tesatsning ger legitimitet åt hela handi-

kappforskningsområdet, menar han.

fotnot: Linnéstödet på sammanlagt 

1,4 miljarder kronor ges till starka forsk-

ningsmiljöer från alla vetenskapsområ-

den. Lärosätena har i nationell konkur-

rens nominerat miljöer inom de områden 

som de prioriterat i sina strategier. Ut-

lysningen är ett samarbete mellan Forsk-

ningsrådet Formas och Vetenskapsrådet 

och all granskning har gjorts av interna-

tionella experter.

Storsatsning på  
kognitiv hörselvetenskap
Först ut var Forskarskolan head, som i början av året fick finansiering från vetenskapsrådet. 

nu har linköpings universitet dessutom fått klartecken att starta en ny centrumbildning om 

kognitiv hörselvetenskap – ett helt nytt vetenskapsområde.

NorrbackaEugeniastiftelsen har för åren 2008–
2010 beviljat anslag på ca 5,5 miljoner kronor till 
doktorandanställningar inom området forskning 
rörande personer med fysisk rörelsenedsättning. 

Följande doktorander har beviljats medel:
Lars Jacobsson,
leg psykolog, 
Universitetssjukhuset Lund
Levnadssituationen för traumatiskt hjärnska
dade i Norrbotten

AnnaMaria Johansson,
leg psykolog, 
Umeå universitet

Tidig identifiering av cerebral pares och senso
motoriska utvecklingsavvikelser samt effekter 
av integrationsträning

Marie Kierkegaard,
leg sjukgymnast, 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Functioning and disability in subjects with 
myotonic dystrophy

Girts Murans,  
leg läkare,  
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Early onset spine deformity, improvement of 
methods to study treatment outcome, respira
tory and ADL function

Annika Sköld,  
leg arbetsterapeut,  
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Unga personers förmåga att använda sin he
miplegiska hand: aspekter av funktion och 
aktivitetsutförande samt förändringar efter 
behandling

Kerstin Wahman, 
leg sjukgymnast,  
Rehab Station Stockholm
Physical activity and health after spinal cord 
injury

Notis

Jerker rönnberg kan nås på 
jerker.ronnberg@liu.se

mailto:jerker.ronnberg@liu.se
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Avhandlingar

Ett gemensamt språk
Att kunna identifiera sig med andra och 

att kunna förstå hur andra människor 

tänker och känner, är en grundläggande 

förutsättning för mänskligt samspel. Att 

ha tillgång till ett gemensamt språk ger 

en bättre förståelse av andras mentala liv. 

Marek Meristo har i sin avhandling vid 

psykologiska institutionen, Göteborgs 

universitet jämfört döva barn med döva 

föräldrar och döva barn med höran-

de föräldrar. 

Studierna har genomförts inom ramen 

för ett samarbete mellan Sverige, Estland 

och Italien. Resultaten visar att samtal 

med andra i vardagen gjorde att barnen 

kunde ta del av hur andra tänker och 

känner och därmed kunde uppleva hur 

deras sätt att se på saker och ting skiljde 

sig från andras tankar och känslor. Dessa 

vardagliga samtal utvecklade barnens 

förmåga att förstå hur andra människor 

tänkte och kände. 

Avhandlingens resultat visade också att 

döva barn som växer upp tillsammans 

med döva föräldrar och också i skolan 

undervisas på teckenspråk utvecklades 

snabbare än andra döva barn. Hörande 

föräldrar med döva barn har förhållan-

devis tidigt erbjudits möjligheten att få 

undervisning i svenskt teckenspråk. Trots 

det, så ger det gemensamma teckensprå-

ket de döva barnen med döva föräldrar 

ett utvecklingsmässigt försprång. 

Författaren menar, att det förmodligen 

inte är språket som sådant som har bety-

delse för förmågan att förstå andra män-

niskors föreställningar och tankar. Det är 

mer troligt att det är föräldrarnas språk 

som ett verktyg för samordning av upp-

märksamheten som är av betydelse.

Med hjälp av teckenspråket kan döva 

föräldrar med döva barn åstadkomma 

detta på samma sätt som hörande för-

äldrar med hörande barn kan göra det. 

Däremot kan denna samordning vara 

svårare att uppnå för hörande föräldrar 

med döva barn.

Personer med dövblindhet 
skyddslösa i samhället
I Sverige är ungefär 1 500 personer i åld-

rarna 0 till 65 år dövblinda. Om man räk-

nar in alla de personer som fått nedsatt 

syn och hörsel i äldre åldrar, rör det sig 

om betydligt fler människor. Kerstin Möl-

ler har i sin avhandling vid Hälsoakade-

min, Örebro universitet, studerat perso-

ner med Ushers syndrom. Dessa personer 

föds med grava hörselnedsättningar och 

får från barndomen synnedsättningar 

som med tiden blir mycket svåra. En del 

personer med Ushers syndrom saknar 

dessutom balansfunktion. 

Avhandlingen har syftat till att beskri-

va, värdera och förklara sådana mekanis-

mer som påverkar hinder för personers 

med dövblindhet delaktighet i samhället 

och den service (utbildning och särskilt 

stöd till personer med funktionsnedsätt-

ningar) de erhåller. Resultaten bygger 

på enkätsvar, intervjuer med personer 

med dövblindhet och granskning av vård 

och service. 

– Det här är en skyddslös grupp i sam-

hället. De har inte samma möjligheter att 

delta i aktiviteter som andra medborgare, 

och det gör att de riskerar att ställas ut-

anför samhället och hamna i social iso-

lering. Och det innebär i sin tur ett hot 

mot deras hälsa på grund av bristen på 

stimulans, menar Kerstin Möller. 

– En del kan se och höra lite grand, 

men inte tillräckligt. De hör inte när de 

blir tilltalade eller vad som händer och de 

ser inte faror som dyker upp. Så även om 

många kan utföra vardagliga aktiviteter, 

kan de inte göra det på ett säkert sätt. I 

intervjuerna har jag stött på fall där det 

har börjat brinna eller blivit översväm-

ning i bostaden utan att personen sett 

eller hört det. I andra fall har personer 

blivit bestulna eller blivit knuffade så de 

ramlat omkull.

Hinder för dessa personers delaktig-

het är omfattande och står att finna i ett 

komplext samspel mellan personen med 

dövblindhet och dennes omgivning, men 

också i servicesystemet. För att kunna 

förbättra den service som ges måste man 

ta hänsyn till de hinder för delaktighet 

som följer med dövblindhet. Att inte 

kunna ta del av den synliga och hörbara 

omvärlden är ett primärt hinder för del-

aktighet. Att delta i aktiviteter utan att ha 

nödvändig information i förväg innebär 

risker. En viktig aspekt av dövblindhet är 

att vara utsatt. Samhället ger inte perso-

ner med dövblindhet det stöd de behöver, 

och följden blir ofta isolering, skyddslös-

het och bristande delaktighet. Personer 

med dövblindhet behöver rehabilitering 

i ett livsperspektiv. För att öka perso-

nernas delaktighet och motverka utsatt 

krävs individuellt anpassat stöd och an-

passade hjälpmedel.

Avhandlingen heter impact oN paRticipatioN aNd 
seRvice foR peRsoNs with deafbliNdNess och är skri-
ven av Kerstin möller. den kan beställas från 
www.oru.se eller kerstin. moller@oru.se

Avhandlingen heter meNtal RepReseNtatioNs aNd 
laNguage access: evideNce fRom deaf childReN with 
diffeReNt laNguage backgRouNds. den är skriven 
av marek meristo och kan beställas från psy-
kologiska institutionen, göteborgs universitet,  
ann. backlund@psy.gu.se

http://www.oru.se
mailto:Kerstin.Moller@oru.se
mailto:Ann.Backlund@psy.gu.se
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